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Persbericht

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert - stelt
normen voor een gecertificeerde, internationale
kwalificatie op het gebied van machineveiligheid -
1.000e expert in machineveiligheid gecertificeerd

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

Samen met TÜV NORD heeft Pilz in 2013 de internationale

kwalificatie CMSE® - Certified Machinery Safety Expert ontwikkeld.

Dit kwalificatieprogramma verschaft inmiddels wereldwijd in 22

landen uitgebreide kennis rondom de levenscyclus van een

machine. In Australië verwierf de 1.000ste deelnemer onlangs deze

kwalificatie. CMSE® heeft zich met name hierdoor ontwikkeld tot de

norm voor een internationaal gecertificeerde vervolgopleiding op het

gebied van machineveiligheid.

 

Met CMSE® geeft Pilz het antwoord op de grote uitdagingen van de

machineveiligheid: zowel met het oog op de normen als in technisch

opzicht is de complexiteit bij de constructie, het onderhoud en het

gebruik van machines en installaties aanzienlijk gestegen, en dat

wereldwijd.

In Sydney, Australië, is de duizendste deelnemer geslaagd voor het

op de cursus aansluitende examen voor CMSE® - Certified

Machinery Safety Expert. Elektrotechnisch ingenieur Rod Burton

van Machinery Automation & Robotics, systemintegrator voor

geautomatiseerde robotoplossingen, was trots dat hij het 1000e

certificaat mocht ontvangen. "De kwalificatie tot CMSE was voor mij

zeer aantrekkelijk. Nu kan ik de ingenieurs in ons bedrijf op het
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gebied van machineveiligheid adviseren, trainen en leiden – van het

ontwerp en de integratie tot en met de validering", aldus de

kersverse CMSE®.

CMSE® internationaal gecertificeerd

"De kwalificatie tot CMSE® is bij uitstek geschikt om de eigen

deskundigheid op het gebied van machineveiligheid te

onderstrepen", aldus Scott Moffat, directeur Pilz Australië en Nieuw-

Zeeland.

Voor de kwalificatie worden complexe technische vraagstellingen

behandeld en wordt de vereiste kennis verschaft omtrent de gehele

levenscyclus van een machine - van wetgeving en normen en

risicobeoordeling tot en met de toepassing van functionele

veiligheidsprincipes. Wereldwijd geldende voorschriften inzake

arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid staan

eveneens centraal. De training, die vooral is bedoeld voor

constructeurs, project-, veiligheids- en ontwikkelingsingenieurs op

het gebied van automatiseringstechniek en onderhoud, duurt vier

dagen en leidt de deelnemers op tot gecertificeerde en

internationaal erkende experts in machineveiligheid.

CMSE® dicht hiaat in de opleiding

Met deze kwalificatie dichten Pilz en TÜV NORD een hiaat in de

opleidingen voor machinebouw en elektrotechniek. Het onderwerp

arbeidsveiligheid wordt tijdens de opleiding meestal slechts beknopt

behandeld, ingenieurs kunnen zich de vereiste kennis vaak alleen

door eigen ervaringen in de praktijk eigen maken. "Vaak zijn de

deelnemers afkomstig uit de sectoren Technische planning of

Service en Onderhoud. Ze zijn werkzaam bij eindgebruikers of

systemintegrators in de productie, de levensmiddelenindustrie of -

met name hier in Australië - in de mijnbouw", weet Moffat.
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Deelnemers en bedrijven profiteren

De deelnemers die het examen met succes afleggen en het TÜV

Nord certificaat als CMSE® ontvangen, worden wereldwijd erkend

als expert op het gebied van machineveiligheid.

Hiervan profiteren echter niet alleen de deelnemers, maar ook

bedrijven: zij krijgen vakbekwame medewerkers voor het realiseren

van veiligheid in het hele bedrijf. Bovendien zijn experts in

machineveiligheid in staat pasklare veiligheidsoplossingen te

realiseren en kunnen ze hun kennis ter plaatse doorgeven aan

andere medewerkers. Uiteindelijk hebben bedrijven dan de

zekerheid dat gebruik, machines en prestaties voldoen aan de

wettelijke voorschriften.

Belangstellenden kunnen alle informatie omtrent het verloop, de

inhoud en de datums in de betreffende landen vinden op

www.cmse.com.
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 Contact

  Martin Kurth

  Bedrijfs- en vakpers

  Duitsland

  Telefoon: +49 711 3409-158

  E-mail: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Vakpers

  Duitsland

  Telefoon: +49 711 3409-7009

  E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Persrelaties

  Oostenrijk

  Telefoon: +43 1 7986263-13

  E-mail: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Persrelaties

  Zwitserland

  Telefoon: +41 62 88979-33

  E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 84047

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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